
Měnověpolitické doporučení pro 3. SZ 2007 
Sekce měnová a statistiky 
 

1. Základní scénář lednové prognózy 
Východiskem pro měnověpolitické rozhodování zůstává lednová makroekonomická 
prognóza. Podle ní by měla celková meziroční inflace zhruba do září 2007 oscilovat okolo 
dolní hranice tolerančního pásma inflačního cíle. V posledním čtvrtletí 2007 by měla začít 
poměrně rychle růst a na konci roku 2007 dosáhnout přibližně úrovně bodového inflačního 
cíle. V průběhu roku 2008, kde se nachází i horizont měnové politiky (HMP, nyní cca únor 
2008 až srpen 2008), by se měla inflace pohybovat v horní polovině tolerančního pásma cíle. 
Měnověpoliticky relevantní inflace bude na tomto horizontu postupně narůstat v dolní 
polovině tolerančního pásma směrem k cíli. S makroekonomickou prognózou a jejími 
předpoklady je konzistentní nejprve zhruba stabilita a poté (tj. cca od 3Q07) postupný růst 
úrokových sazeb. Pro lQ07 je prognózována úroveň 3M PRIBORu zhruba ve výši 2,7 %, což 
přibližně odpovídá průměru za období od počátku roku (k 27. 3. 2,6 %). 

Březnová situační zpráva hodnotí bilanci rizik souhrnně jako vyrovnanou. Hlavními 
proinflačními faktory jsou vývoj nominálního kurzu CZK/EUR a vývoj ekonomické aktivity a 
úrokových sazeb v eurozóně. V opačném směru působí nižší než očekávaná inflace 
v dosavadním průběhu 1Q07.  

Následující text shrnuje hlavní argumenty vedoucí k vyšším nebo nižším úrokovým sazbám, 
než jsou sazby konzistentní s lednovou prognózou. 

 

2. Argumenty pro vyšší úroveň úrokových sazeb oproti prognóze 
a) Od zpracování prognózy došlo k posunu ve výhledu zahraničního vývoje. Březnový CF 

zvýšil výhled ekonomického růstu v eurozóně v horizontu 2Q07 až 2Q08 ve srovnání 
s RS01. Stejně tak aktuální tržní výhled ukazuje na vyšší očekávanou trajektorii sazeb 
1R Euribor oproti referenčnímu scénáři prognózy v celém horizontu prognózy 
o cca 0,1 až 0,2  p.b. Z těchto údajů vyplývající riziko vyššího růstu domácích úrokových 
sazeb však zatím hodnotíme jako mírné. 

b) Dále došlo k odchýlení vývoje kurzu od prognózy. Zatímco základní scénář prognózy 
předpokládá pro 1Q07 kurz na úrovni 27,50 CZK/EUR, průměr kurzu za dosavadní 
průběh 1Q07 (do 27. 3.) činí 28,04 CZK/EUR. Aktuálně se kurz pohybuje těsně pod 
úrovní 28,00 CZK/EUR. Je však možno jmenovat dva argumenty, které toto riziko tlumí. 
Za prvé samotný základní scénář prognózy očekává mírnou depreciaci koruny v 
pozdějším průběhu roku 2007 k hodnotám blízkým 28,00 CZK/EUR. A za druhé analytici 
finančního trhu v rámci IOFT i nadále očekávají silnější budoucí hodnoty nominálního 
kurzu ve srovnání s prognózou ČNB. Konkrétně v ročním horizontu předpokládají úroveň 
kurzu CZK/EUR na hladině v průměru 27,24 CZK/EUR, tj. oproti hodnotě základního 
scénáře pro 1Q08 (27,90 CZK/EUR) o cca 2,4 % silnější. 

c)  Podle prvních návrhů opatření v daňové a sociální oblasti projednaných vládou v rámci 
přípravy tzv. první fáze fiskální reformy se uvažuje se zvýšením snížené sazby DPH z 5 
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na 9 % od ledna 2008.1 Váha položek dotčených touto případnou změnou daňové sazby 
představuje v novém spotřebním koši cca 27,5 %. Předběžné výpočty SMS ukazují, že 
celkový primární dopad do inflace z tohoto titulu by činil něco více než 1 p.b., z toho cca 
0,3 p.b. by se týkalo regulovaných cen a 0,8 p.b. tržních cen (v jejich rámci zhruba 0,6 
p.b. cen potravin a 0,2 p.b. korigované inflace bez PH).2 Dopad těchto daňových úprav do 
budoucího vývoje úrokových sazeb by byl zřejmě ve směru jejich vyššího růstu, než se 
doposud očekávalo, a to přes standardní aplikaci institutu ex ante výjimek na primární 
dopady změn nepřímých daní. Na druhé straně bude tlak na růst sazeb z titulu 
očekávaného urychlení inflace v důsledku zmíněných daňových změn patrně ovlivněn  
i dalšími reformními kroky působícími v opačném směru (viz bod 3c). 

 

 3. Argumenty pro nižší úroveň úrokových sazeb oproti prognóze 
a) V únoru 2007 byla oproti prognóze zaznamenána nižší celková inflace (o 0,3 p.b.). 

Významnou část této odchylky lze připsat vlivu přechodu na nový spotřebitelský koš; 
experimentální přepočet lednové a únorové inflace s využitím váhového schématu dle 
starého spotřebního koše ukazuje zhruba na naplňování prognózy celkové inflace  
i korigované inflace bez PH.. Vliv tohoto faktoru na měnověpolitické rozhodování byl 
podrobněji diskutován v únorovém MPD. Informace o dosavadním vývoji v ostatních 
domácích cenových okruzích (rychlejší růst PPI a CZV oproti prognóze) mohou poněkud 
tlumit riziko vyplývající pro vývoj úrokových sazeb z pozorované odchylky spotřebitelské 
inflace od prognózy.  

b)  Některé signály naznačují, že březnové zvýšení spotřebních daní na cigarety a tabákové 
výrobky se ve spotřebitelských cenách promítne mírněji a/nebo s větším zpožděním, než 
se dosud předpokládalo. Největší tuzemský výrobce Philip Morris zřejmě využil 
legislativní mezeru a předzásobil na delší dobu vybranými levnějšími značkami cigaret  
několik velkoobchodníků. Vzhledem k tomu, že se rozhodování o úrokových sazbách nyní 
orientuje na plnění inflačního cíle na horizontu únor až srpen 2008, a obecně vzhledem 
k výjimkování změn nepřímých daní, je kvantitativní rozsah tohoto rizika pro vývoj 
úrokových sazeb omezený.  

c) Výše uvedené změny nepřímých daní mají být pouze jedním z opatření v rámci 
připravované fiskální reformy. Další kroky reformy na příjmové a výdajové straně 
veřejných rozpočtů zaměřené na zlepšení jejich hospodaření budou ve svém souhrnném 
působení na poptávkovou stranu ekonomiky vytvářet spíše protiinflační tlaky. Lze 
předpokládat, že zpracování nové prognózy vývoje soustavy veřejných rozpočtů 
zohledňující veškeré chystané reformní kroky by vedlo k více restriktivnímu působení 
fiskální politiky státu na poptávku v ekonomice oproti dosavadním předpokladům. 
Poptávkově restriktivnější fiskál počínaje rokem 2008 (vyjádřený nižší hodnotou 
fiskálního impulzu) by vedl v budoucnu za jinak stejných okolností k nižšímu 
hospodářského růstu a nižším inflačním tlakům z reálné ekonomiky. Poptávkové efekty 
tedy budou působit na cenový vývoj v opačném směru než změny nepřímých daní. Jejich 
dopad do vývoje inflace však bude patrně pozvolnější a v čase více rozložený ve srovnání 

                                                 
1 Zmíněné návrhy fiskální reformy jsou předběžné a relativně velmi čerstvé a prozatím tedy nedošlo ke 
komplexní a konzistentní kvantifikaci jejích možných dopadů do budoucího makroekonomického vývoje. Je 
pravděpodobné, že toto riziko bude po konzultaci s bankovní radou ošetřeno formou alternativního scénáře 
v dubnové prognóze. 
2 Rozsah skutečného promítnutí změn daní do spotřebitelských cen (tj. po zohlednění případného potlačení 
cenového nárůstu v maržích výrobců a prodejců) je pochopitelně prozatím značně nejistý.  
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s pravděpodobně poměrně rychlým a razantním zvýšením inflace z titulu změn nepřímých 
daní. 

 

4. Další měnověpolitické úvahy 
Ohlášené snížení inflačního cíle od roku 2010 evokuje otázku, na jakou hodnotu inflačního 
cíle se má rozhodování měnové politiky orientovat v období březen 2007 – 1. pololetí 2008.3 
Z hlediska úlohy měnové politiky v oblasti celkové makroekonomické stabilizace patrně 
nebude ideální (ani proveditelné), aby skutečná budoucí inflace zaznamenala na přelomu let 
2009 a 2010 stejný skok směrem dolů jako inflační cíl. Snaha o zajištění zhruba stejného 
profilu ve vývoji skutečné inflace a inflačního cíle by totiž mohla implikovat potřebu 
výraznějšího zpřísnění měnových podmínek v odpovídajícím období před změnou cíle (tj. 
zhruba v polovině roku 2008).4 Je proto žádoucí, aby se inflace snížila postupně, což bylo 
také avizováno při oznámení snížení cíle na tiskové konferenci.5 Toto postupné "přistávání 
inflace" seshora na novém cíli se může realizovat také tím, že v roce 2008 nebude inflace 
vytlačena do stávajícího cíle, aby z něj pak musela klesat na hodnotu cíle nového. To 
znamená, že měnová politika by své rozhodování orientované na plnění inflačního cíle 
v období 2008 – 2009 mohla přizpůsobit tomu, že není potřeba nutně směřovat inflaci (po 
očištění o změny nepřímých daní) k 3% cíli. Takovéto zohlednění budoucího poklesu cíle by 
tedy vzhledem k výše uvedenému mohlo vést k potřebě poněkud přísnějších měnových 
podmínek na horizontu 2007 - 2008 ve srovnání s lednovou prognózou. Ve světle 
provedených modelových simulací a dalších úvah však tato potřeba vyšších sazeb nebude 
patrně nijak výrazná. Lze to interpretovat také tak, že bude možné oportunně využít 
případných protiinflačních rizik stávající prognózy, a použít tak výše uvedených úvah jako 
argumentu proti nižší trajektorii sazeb oproti lednovému výhledu spíše než jako argumentu 
pro jejich vyšší trajektorii.  

 

5. Očekávání finančních trhů a komunikace ČNB 
Bankovní rada na svém zasedání k 2. SZ (1.3.) ponechala limitní úrokovou sazbu pro 
dvoutýdenní repo operace na stávající úrovni 2,50 %. Toto rozhodnutí bylo očekáváno. 
Z únorového šetření agentury Reuters (22.2.) vyplývalo, že žádný z 21 dotazovaných 
analytiků nepředpokládal změnu základních sazeb na tomto zasedání BR ČNB. Kromě dvou 
analytiků, kteří očekávali stabilitu, všichni ostatní předpokládali, že v ročním horizontu se 2T 
repo sazba bude pohybovat výše, a to v rozmezí 2,75 až 3,25 % (medián 3,00 %). Načasování 

                                                 
3 Od 2. pololetí 2008 bude vzhledem k délce zpoždění měnověpolitické transmise už rozhodování MP 
orientováno na plnění nižšího inflačního cíle.  
4 Provedené simulace diskutující implikace změny cíle (viz např. MPD k 1. SZ 2007) ukazovaly na poměrně 
malou potřebu zpřísnění měnové politiky za účelem dosažení nižšího cíle v budoucnosti. Bylo tomu tak díky 
vpředhledící reakci ekonomických agentů projevující se v poklesu inflačních očekávání a rychleji posilujícím 
nominálním kurzu, která vyplývala z předpokladu vysoké kredibility měnové politiky v modelu. Potom byly 
reálné náklady dosažení nového cíle relativně umírněné a tlak na růst nominálních sazeb oproti výhledu se 
stávajícím cílem zanedbatelný. Z provedených simulací současně vyplynulo, že k dosažení inflačního cíle dojde 
až po uplynutí určité doby od začátku jeho platnosti. Případné explicitní zavedení přechodného období 
s postupným poklesem inflačního cíle ze stávajících hodnot na 2 % v letech 2008 a/nebo 2009 v příštích 
prognózách a tomu odpovídající reakce měnové politiky by umožnily rychlejší splnění inflačního cíle po roce 
2010.  
5 „ČNB umožní postupné snižování inflace na úroveň nového inflačního cíle s dostatečným předstihem zhruba 
jednoho roku, aby se k datu platnosti nového cíle nacházela v jeho blízkosti.“  



 4

prvního zvýšení základních sazeb ČNB bylo následující: 2Q07 (2 analytici), 3Q07 (13), 4Q07 
(3) a 2H07 (1). 
Na pozdější tiskové konferenci guvernér ČNB Z. Tůma oznámil, že rozhodnutí BR bylo 
jednomyslné. Dále uvedl, že rizika inflační prognózy jsou vyrovnaná. Proinflačním rizikem je 
optimistický výhled ekonomiky v zahraničí a slabší koruna, protiinflačně naopak působí nižší 
lednová inflace. Připustil ale, že na jednání zazněl i názor, že rizika jsou mírně proinflační. 
Guvernér dále prohlásil, že k odchylce inflace od prognózy ČNB mohly přispět změny ve 
spotřebním koši. ČNB proto bude věnovat zvýšenou pozornost dopadu změn ve spotřebním 
koši. 

Během měsíce března se tři členové BR vyjádřili k možnému budoucímu vývoji základních 
sazeb ČNB (viz Tabulka 1). Tato komunikace potvrdila očekávání pozdějšího zvyšování 
úrokových sazeb ze strany analytiků i finančního trhu (viz níže). Na tiskovou konferenci 
(8.3.), na které došlo k vyhlášení snížení inflačního cíle od roku 2010 na 2 % ± 1 % a změn v 
komunikaci měnové politiky od roku 2008, trh bezprostředně nereagoval. 

Sazby na peněžním trhu po posledním zasedání BR stagnovaly. Výnosová křivka sazeb 
PRIBOR má pozitivní sklon (viz Graf 2). Tržní trajektorie 3M sazeb se v nejbližším období 
pohybuje na úrovni trajektorie sazeb konzistentní s aktuální prognózou, od 4Q07 se tržní 
sazby pohybují na nižší úrovni. 
Sazby IRS se zvýšily cca o 0,1 p.b. v souladu s vývojem na zahraničních trzích. Spread 5R – 
1R dosahuje 0,6 p.b., spread 10R – 1R 1,0 p.b. (k 27.3.). 
Současná očekávání ohledně budoucího pohybu úrokových sazeb jsou následující. 
Z dotazníků IOFT (16.3.) vyplývá, že na březnovém zasedání BR ČNB žádný analytik 
nepředpokládá změnu základních sazeb. Odhady úrovně 2T repo sazby v horizontu 1R se 
pohybuje v rozmezí 3,00 až 3,25 % (medián 3,00 %). 
Ze šetření agentury Reuters (21.3.) také vyplývá, že žádný z 18 dotazovaných analytiků 
nepředpokládá zvýšení základních sazeb na březnovém zasedání BR ČNB. Všichni rovněž 
očekávají, že v ročním horizontu se 2T repo sazba bude pohybovat výše, a to v rozmezí 2,75 
až 3,25 % (medián 3,00 %). Načasování prvního zvýšení základních sazeb ČNB je 
následující: 3Q07 (15 analytiků), 4Q07 (2) a 2H07 (1). 
Analytici v rámci šetření IOFT i nadále očekávali apreciaci kurzu. V horizontu 1R by kurz 
měl posílit na 27,24 CZK/EUR (rozpětí 26,50 až 28,00), tj. o 2,8 % vzhledem k průměru za 
1Q07 do 27.3. (viz Graf 8). Základní scénář prognózy očekává pro 1Q08 kurz na úrovni 27,90 
CZK/EUR. 
 
Tabulka 1: Vybrané citace prohlášení členů BR v médiích 

12.3. M.Hampl 

(rozhovor pro 
www.Finance.cz) 

Nemám důvod měnit svůj komentář z ledna. Nad časováním případného zvýšení sazeb 
stále visí otazník. Proinflační i protiinflační rizika jsou poměrně vyvážená a okamžik 
případného zvýšení sazeb je jistě dál, než se mohlo zdát  v posledních měsících loňského 
roku. 

16.3. L.Niedermayer 

(rozhovor pro Bloomberg) 

V této chvíli si myslím, že sazby jsou tam, kde by měly  být. Identifikuji jistá proinflační 
rizika a také si uvědomuji fakt, že jsme výrazně pod inflačním cílem, což je nepochybně 
důležitý faktor…Zvýšení snížené sazby DPH sice inflaci zvýší, nikoli však dramaticky. 

19.3. M.Singer 

(rozhovor pro Reuters) 

Oživení domácí poptávky zatím  nedává České národní bance podnět ke zpřísnění 
měnové politiky, přestože klesá riziko nižšího než očekávaného růstu cen. Stále jsme na 
té dálnici a zatáčka je v nedohlednu. Teď zafoukalo z jiné strany než předtím, ale co s tím 
chcete dělat?  Na dálnici fouká… Pohyb sazeb je možný oběma směry, kdykoli kdekoli, 
právě proto, že jsou v tuto chvíli plus minus dobře…Dlouhodobě si vzhledem k cykličnosti 
vývoje ekonomiky umím představit, že ty sazby půjdou spíše nahoru než dolů. 
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6. Měnověpolitické doporučení SMS 
SMS doporučuje ponechat měnověpolitické úrokové sazby na stávající úrovni. 
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Graf 1: Prognóza inflace z 1. SZ 2007 a cílové pásmo 
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Graf 2: Výnosové křivky PRIBOR 
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Graf 3: Úrokové spready – PRIBOR 
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Graf 4: 3M PRIBOR, FRA 
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Graf 5: IRS 
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Graf 6: Kurzy středoevropských měn (1.1. = 1.0) 
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Graf 7: Kurz CZK/EUR 
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Graf 8: Očekávaná změna kurzu CZK/EUR za rok v % 
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